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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Avian Influenza (AI) is an infectious disease that affects poultry and other birds and is caused 
by type A strains of the influenza virus. First identified in Italy more than 100 years ago AI 
occurs worldwide.

The occurrence of AI in birds causes a wide spectrum of symptoms, ranging from mild illness 
to a highly aggressive, fatal disease that can lead to severe epidemics. "Low Pathogenic Avian 
Influenza" (LPAI) is not dangerous. Birds with LPAI are safe to eat and not contagious. On 
the other hand “highly pathogenic avian influenza” (HPAI) is characterized by severe illness 
and rapid death, with a mortality rate that can reach 90%.

The potential danger of LPAI, highlighted by recent research, suggests that viruses of low 
pathogenicity can, after circulation for short periods in a poultry population, mutate into 
highly pathogenic viruses.

This would suggest that the spread of LPAI in domestic poultry, therefore, is a major factor 
for the mutation of the virus into HPAI, which then causes devastating outbreaks. AI can also 
be spread to mammals, including humans, usually following direct contact with infected birds. 
During the ongoing AI epidemic in some parts of Asia the fatality rate among humans has 
been very high. There is also growing concern about the potential human health implications 
if a strain of avian influenza was to mutate into a virus that is transmissible between humans 
and which may lead to a human flu pandemic. The Commission has reacted to these new 
findings and risks by proposing to revise and update existing Community legislation and by 
introducing more measures against low pathogenic viruses to prevent mutation into the highly 
pathogenic forms that have been responsible for the most dramatic epidemics and which are 
more likely to harm human health.

While your Draftsman fully supports the Commission's proposals he moves to reinforce 
measures designed to increase communication, coordination and collaboration between 
Member States and the EU and veterinary and public health bodies. Effective communication 
and co-operation are indeed crucial to ensure that legislation guarantees public safety, in 
particular that of workers in the poultry sector.

Lessons must be learnt from responses to pandemic outbreaks in the past. Ensuring that 
adequate precautions are taken, and preparations made, before an outbreak occurs will lead to 
a more effective response and increase public confidence in the response of authorities.

With this in mind the Draftsman places special emphasis on guaranteeing the health and 
safety of poultry sector workers not only through health and safety measures but also through 
effective risk communication with relevant authorities. He also outlines the need for the 
contingency plans to be in line with national pandemic-influenza preparedness and response 
plans.

Furthermore, as Avian Influenza is evolving it is vital that veterinary and public health 
authorities pool information in order to increase their understanding of these viruses and 
develop effective anti-virals. For the same reasons, research activities in this field within the 
EU should also be encouraged and reinforced. Ensuring that enough influenza antiviral 
medications are available will be an important component of any containment strategy in the 
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event of a pandemic. Hence Member States should ensure the availability of an emergency 
Community stock of antivirals.

Lastly, avian influenza does not respect international boundaries. Therefore apart from an 
enhanced logistical and financial assistance to neighbouring and South-East Asian countries, 
it is also necessary that a sustained, measured surveillance system is put in place so that if 
there is a large-scale outbreak, measures are in place allowing authorities to deal with it 
quickly and effectively.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas1 Parlamento pakeitimai

1 pakeitimas
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

7a) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti 
logistinę paramą kaimyninėms (pietryčių 
Azijos) šalims, siekdamos padėti joms 
geriau vertinti riziką ir suvaldyti 
epidemijos protrūkius, ypač plėtoti 
laboratorijų pajėgumus ir tarptautinius 
standartus atitinkančius kokybiškai 
patikimus bei patvirtintus metodus, 
platesnį vakcinų ir tikslingą tinkamų 
antivirusinių vaistų naudojimą, kad 
palengvėtų komerciškai nešališkas, 
patikimas ir efektyvus rizikos valdymas;

Pagrindimas

Avian Influenza does not respect international boundaries. Therefore it is necessary that a 
sustained, measured surveillance system is put in place so that if there is a large-scale 
outbreak measures are in place allowing authorities to deal with it quickly and effectively

2 pakeitimas
7b konstatuojamoji dalis (nauja)

7b) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti 
mokslinių tyrimų veiksmus ES, kad būtų 
galima geriau suvokti, kaip virusologinės 

  

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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pritaikomosios priemonės, t. y. mutacija, 
rekombinacija ar perrūšiavimas, 
susijusios su poveikio vertinimu ir 
įvairiems tipams būdingais perdavimo 
būdais ir metodais, visų pirma siekiant 
išrasti ilgą laiką vartojamas įvairiems 
potipiams taikomas vakcinas.         

3 pakeitimas
7c konstatuojamoji dalis (nauja)

7c) Reikėtų sustiprinti veterinarijos ir 
visuomenės sveikatos priežiūros 
institucijų bendradarbiavimą zoonozės 
tyrimų srityje, įskaitant ilgalaikiu 
biudžetiniu ir teisiniu pagrindu užtikrintą 
laboratorijose atliekamą priežiūrą bei 
abiejuose sektoriuose įgaliotos Bendrijos 
laboratorijos pagalbą.

Pagrindimas

Anti-viral influenza vaccines currently available are designed for viruses that have already 
been in the public domain for some time. As Avian Influenza is evolving it is vital that 
veterinary and public health authorities pool information in order to increase their 
understanding of these viruses and develop effective anti-virals.

4 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis

(10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės 
sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių 
narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir 
glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, kad 
bet kada, kai reikia, kompetentingos 
institucijos galėtų imtis atitinkamų 
priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

10) Siekiant numatyti galimą paukščių 
gripo keliamą grėsmę visuomenės 
sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių 
narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigos, skatindamos 
visuomenės pasitikėjimą, veiksmingai ir 
darniai keistųsi informacija ir glaudžiai
bendradarbiautų, kad bet kada prireikus
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
atitinkamų priemonių žmonių sveikatai 
apsaugoti.

Pagrindimas

The lack of accurate, timely information and guidance across management structures can 
lead to mistakes being made in the handling of pandemics. Effective communication and co-
operation are crucial to ensuring that legislation guarantees public safety, as well as that of 
workers in the poultry sector.
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5 pakeitimas
12 konstatuojamoji dalis

12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių 
gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius 
tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl 
kurios kyla įtarimas dėl užkrėtimo, reikėtų 
nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad 
prireikus, būtų galima skubiai ir efektyviai 
imtis veiksmų. Tų priemonių reikėtų imtis 
užkrėtimo patvirtinimo atveju, įskaitant 
užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla 
užkrėtimo pavojus, depopuliaciją. 

12) Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių 
gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius 
tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl 
kurios kyla užkrėtimo įtarimas, reikėtų 
nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad 
prireikus būtų galima skubiai ir efektyviai 
imtis veiksmų. Tų priemonių reikėtų imtis 
užkrėtimo patvirtinimo atveju, įskaitant 
užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla 
užkrėtimo pavojus, depopuliaciją. 
Oficialūs tyrimai turėtų apimti gyvūnų ir 
žmonių sveikatos klinikinius arba 
laboratorinius tyrimus. 

6 pakeitimas
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

20a) Reikėtų nustatyti nuostatas, 
užtikrinančias Bendrijos etaloninės 
laboratorijos, valstybių narių etaloninių 
laboratorijų ir susijusių žmogaus gripą 
tiriančių laboratorijų (t. y. Bendrijos ir 
VIII priedo 2 punkto c ir v papunkčiuose 
nurodytas žmogaus gripą tiriančias 
laboratorijas) bendradarbiavimą.

7 pakeitimas
21 konstatuojamoji dalis

21) Reikėtų priimti nuostatas, 
užtikrinančias valstybių narių pasirengimo 
efektyviai spręsti kritines aplinkybes, 
kylančias dėl vieno ar daugiau paukščių 
gripo protrūkio, būtinąjį lygmenį, ypač 
parengiant nenumatytų atvejų planus ir 
įsteigiant kontrolės centrus. Rengiant 
nenumatytų atvejų planus, reikėtų 
atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų 
paukštininkystės darbuotojų ir kitų asmenų 
sveikatai.

21) Reikėtų priimti nuostatas, 
užtikrinančias būtiną valstybių narių 
parengtį, įgalinančią jas efektyviai spręsti 
vieno ar daugiau paukščių gripo protrūkio 
lemtas kritines aplinkybes, visų pirma
parengiant nepaprastosios padėties 
valdymo planus ir įsteigiant kontrolės 
centrus. Rengiant nepaprastosios padėties 
valdymo planus, reikėtų atsižvelgti į 
paukščių gripo keliamą pavojų 
paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir 
kitų asmenų sveikatai bei nacionalinius 
parengties paukščių gripo pandemijai 
planus ir atsakomųjų priemonių planus. 
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Pagrindimas

The efficacy of national pandemic-influenza preparedness and response plans, where they 
exist would be increased if they were in line with veterinary contingency plans.

8 pakeitimas
30 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) į stebimą zoną patenkantys ar ją 
paliekantys asmenys dėvi apsauginius 
drabužius ir saugodamiesi vartoja 
antivirusinius vaistus; šiuos asmenis 
reikėtų skatinti skiepytis nuo sezonams 
būdingo gripo, kad sumažėtų tikimybė, jog 
šie didelės rizikos grupės asmenys tuo 
pačiu metu užsikrės paukščių ir žmogaus 
gripu bei taip skatins virusų genų mainus 
ir pandemijų virusų atmainų atsiradimą;         

Pagrindimas

This is a World Health Organisation recommendation (WHO, Avian Influenza: assessing the 
pandemic threat, January 2005, page 12) that strengthens the health and safety of poultry 
sector workers.

9 pakeitimas
35 straipsnis

Įtarusi arba patvirtinusi LPPG buvimą 
skerdyklose, transporto priemonėse ar 
pasienio kontrolės postuose, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pradeda tyrimą, kad patvirtintų arba 
paneigtų jo buvimą pagal „Diagnostikos 
vadovą“.

Įtarusi arba patvirtinusi LPPG buvimą 
skerdyklose, transporto priemonėse ar 
pasienio kontrolės postuose, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pradeda tyrimą, kad patvirtintų arba 
paneigtų jo buvimą pagal „Diagnostikos 
vadovą“. Tyrimą bendrai atlieka gyvūnų 
ir žmogaus gripų specialistai. 

10 pakeitimas
38 straipsnio aa punktas (naujas)

ca) į skerdyklą, pasienio kontrolės postą 
arba transporto priemonę patenkantys ar 
jas paliekantys asmenys dėvi apsauginius 
drabužius ir saugodamiesi vartoja 
antivirusinius vaistus; šiuos asmenis 
reikėtų skatinti skiepytis nuo sezonams 
būdingo gripo, kad sumažėtų tikimybė, jog 
šie didelės rizikos grupės asmenys tuo 
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pačiu metu užsikrės paukščių ir žmogaus 
gripu bei taip skatins virusų genų mainus 
ir pandemijų virusų atmainų atsiradimą;

Pagrindimas

Linked to amendment on Article 30 point (c a) (new).

11 pakeitimas
47 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės užtikrina veiksmingą 
ūkininkų, paukštininkystės sektoriaus 
darbuotojų ir visuomenės informavimo 
apie pavojus sistemą, kurią tardamosi 
vietiniu, nacionaliniu ir ES lygmeninimis 
nustato atsakingos institucijos, 
nustatydamos suderintą strategiją ir 
veiksmų planą. 

Pagrindimas

See justification to amendment on recital (10)

12 pakeitimas
47 straipsnio 3b dalis (nauja)

3b. valstybės narės užtikrina, kad 
paukščių skerdikai dėvėtų apsauginius 
drabužius ir saugodamiesi vartotų 
antivirusinius vaistus; juos reikėtų 
skatinti skiepytis nuo sezonams būdingo 
gripo, kad sumažėtų tikimybė, jog šie 
didelės rizikos grupės asmenys tuo pačiu 
metu užsikrės paukščių ir žmogaus gripu 
bei taip skatins virusų genų mainus ir 
pandemijų virusų atmainų atsiradimą;         

Pagrindimas

Linked to amendment on Article 30 point (c a) (new).

13 pakeitimas
47 straipsnio 3c dalis (nauja)

3c. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukauptos Bendrijos antivirusinių vaistų 
atsargos, kad pandemijos atveju apsaugą 
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būtų galima skubiai išplėsti visiems 
nukentėjusiems ES gyventojams.

Pagrindimas

Currently the number of these agents is insufficient in the EU and few countries have built up 
adequate national stockpiles. Ensuring that enough influenza antiviral medications are 
available will be an important component of any containment strategy in the event of a 
pandemic.

14 pakeitimas
63 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pagal X priedą parengia 
nenumatytų atvejų planą, nurodydamos 
protrūkio metu taikomas nacionalines 
priemones ir pateikia tą planą Komisijai 
patvirtinti. 

1. Valstybės narės pagal X priedo 
nuostatas parengia nepaprastosios padėties 
valdymo planus, nurodydamos protrūkio 
metu taikomas nacionalines priemones, ir 
pateikia šiuos planus Komisijai patvirtinti. 
Rengdamos šiuos planus jos atsižvelgia į 
parengties gripo pandemijai planus ir 
atsakomųjų priemonių planus.

Pagrindimas

See justification to amendment on recital (21)

15 pakeitimas
X priedo 13 straipsnis

13. Turi būti taikomos nuostatos dėl 
veterinarijos, visuomenės sveikatos ir 
aplinkosaugos sektorių kompetentingų 
institucijų glaudaus bendradarbiavimo.

13. Planai apima veterinarijos, visuomenės 
sveikatos ir aplinkosaugos sektorių 
kompetentingų institucijų glaudaus 
bendradarbiavimo nuostatas, kad 
ūkininkai, paukštininkystės sektoriaus 
darbuotojai ir visuomenė būtų tinkamai 
informuojami apie kylančius pavojus.

Pagrindimas

See justification to amendment on recital (10.)


